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Voorwoord

GENOOTSCHAP ‘OUD ZANDVOORT’

Dit voorwoord schrijf ik op de dag na de verkiezingen voor de
Tweede Kamer der Staten-Generaal. Nederland heeft gekozen
en zich daarmee uitgesproken over de wensen en ver-wachtingen
voor de komende periode. Laten we hopen dat onze verwachtingen zullen uitkomen en dat er niet te veel water bij de wijn wordt
gedaan. Bij dit politieke onderwerp blijf ik niet verder stil staan en
ik vraag uw aandacht voor deze editie van ‘De Klink’, waarin niet
alleen aandacht wordt besteed aan wat is geweest op historisch gebied, maar ook aan wat gaat komen. En wel zeer gevarieerd mag
ik zeggen, met allerhande onderwerpen. Oordeelt u zelf maar.
U treft verhalen aan over de bunkergroep en over het voormalige
Dolfirama. Ook over een bijzondere
avond in het teken van de Haarlemmerstraat, waarvoor alle bewoners van
die straat zijn uitgenodigd. Zij krijgen
een presentatie over de huizen en
bewoners van de Haarlemmer-straat
voorgeschoteld, waar drie presentatoren aan meewerken. Patrick Verheij
(piloot) voor de bouwkundige kant,
Frans van der Werf (architect) voor de
sociale kant en Ger Cense (makelaar
o/g in ruste) voor de geschiedenis
van de straat. Het ziet er naar uit
een zeer boeiende avond te worden.
Wellicht voor andere oude straten van
Zandvoort een idee om ook zoiets te
organiseren in samenwerking met het
Genootschap…
Verder staan het 100-jarig bestaan
van de waterleiding op Zandvoort en
inmiddels gesloopte scholen in de
schijnwerpers. Zaken die de meesten
van degenen die op Zandvoort wonen
of gewoond hebben, nog uit hun kinderjaren kennen, maar die inmiddels
vervangen zijn door andere gebouwen. Gebouwen die meestal niet
dezelfde sfeer ademen, maar wèl zijn
uitgerust met de voorzieningen van
deze tijd. Alhoewel dat wellicht goed
mag zijn voor de nu schoolgaande
kinderen, missen de ouderen onder
ons toch hun vertrouwde schoolgeDe Klink, nummer 128, herfst 2012

‘De Klink’

Kwartaaluitgave van

bouw, klaslokaal en schoolplein.
Kortom, alles wat voor hen vertrouwd
was. Verderop in deze Klink kunt u
nog even nagenieten van de beelden
van uw oude school en herinneringen
ophalen.
Voor de ‘Genootschapsavond’ op
vrijdag 9 november 2012 in gebouw
‘De Krocht’ nodig ik u namens het
bestuur van harte uit. Zie verderop in
deze Klink. Het programma van deze
avond zal gewijd zijn aan het thema
‘Het toerisme op Zandvoort tot 1940’
en de presentatie daarvan ligt in de
bekwame handen van Ankie Joustra.
Na de pauze zal Cor Draijer unieke
filmbeelden vertonen over Zandvoort
in de vorige eeuw. Op onnavolgbare
wijze door hem gecompileerd en
digitaal bewerkt. Presentatie en film
maken het bijwonen van deze avond
meer dan waard!
Ten slotte kan ik het niet genoeg
herhalen. Mocht u ons op welke wijze
dan ook kunnen en willen helpen,
dan is dat bijzonder welkom. Of het
nu is met een verhaal voor ons kwartaalblad, of met oude foto’s, prentbriefkaarten of ander beeldmateriaal,
alle hulp stellen wij op bijzonder
hoge prijs. Dus kijk nog eens in die
dozen met oude spullen, die u nog
steeds wilde opruimen en anders
ordenen. Ik heb het pas zelf gedaan

en je weet niet wat je tegen komt. Je
hele leven gaat zowat aan je voorbij.
En geloof me, u komt altijd iets tegen
dat van waarde kan zijn voor ons
Genootschap. Alle beeldmateriaal
kan gescand of gekopieerd worden en
u krijgt het onbeschadigd weer retour.
Doet u het?
Rest me u veel kijk- en leesplezier te
wensen en ons allen toe te wensen,
dat we nog van een mooie nazomer
mogen genieten.
Zandvoort, 13 september 2012
Carl R. Simons,
voorzitter

De voorplaat is afkomstig van
Joke Schut en is rond 1953 gemaakt
op de van Speijkstraat . De twee
kinderen links op de bok zijn
onbekend. Het meisje daarnaast
is Ellen Schut, dan Chris Bolle
en tenslotte Joke Schut. Naast de
kar staat mevrouw Bolle met links
Norma en rechts Lucien Bolle. Joke
Schut zou graag willen weten wie
de twee onbekende kinderen zijn. De
groenteman is Jaap de Jong, wiens
schoonvader Bakkenhoven was uit
de Bakkerstraat.
1 l 925
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Jhr. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort
023 - 5715715
info@cvl.nu | www.cvl.nu

Boekennieuws
Er blijkt nog steeds
veel belangstelling
te bestaan over de
gebeurtenissen in de
2e wereld oorlog die
zich hebben afgespeeld in Nederland
en in Zandvoort.

lotgevallen van de Indiase
vrijwilligers van de Wehrmacht.
De Brits-Indiers zijn in de
periode vanaf april 1943
tot september 1943 bij de
kustverdedigingswerken in
en om Zandvoort gelegerd geweest. In het boek
wordt hier dan ook ruim
aandacht aan besteed, niet
alleen tekstueel maar ook
fotografisch.
Het boek is gedrukt op A4
formaat en heeft meer dan
200 afbeeldingen, waarvan vele nog niet eerder
gepubliceerd zijn.
Het boek is verkrijgbaar bij
de reguliere boekhandel.

Hierom wil ik het hierboven afgebeelde boek
onder de aandacht van
onze lezers brengen.

Programmablad Historische Grand Prix
In het weekend van 1 en 2
september vond de Historische Grand Prix plaats op
het circuit van Zandvoort.
Voor vele Formule 1 liefhebbers kippenvelmomenten bij het zien van zoveel
prachtige historische
raceauto’s. Tenslotte hebben we al sinds 1985 geen
Grand Prix meer gehad.
Naar aanleiding van dit
evenement is er een
prachtig programmablad uitgegeven en is er
hetzelfde weekend een
tentoonstelling geopend in
ons Zandvoorts Museum.
Deze duurt tot 21 oktober
2012.

beelden van ons mooie
circuit.
Het blad is uitgegeven
door Formule Once Publishing BV, A4 formaat en
98 bladzijden dik, gedrukt
op fraai glossy papier en
nu al een collectors item.

Uitgever:
Oskam-Neeven v.o.f
ISBN: 9789460190162

Het interessante (in het
Engels geschreven) boek,
dat de geschiedenis
vertelt over de Indiase
soldaten van het Legion
Freies Indien in de 2e
wereldoorlog is reeds verschenen in 2010. De schrijvers, Martin J. Bamber en
A. Neeven beschrijven in
meer dan 450 pagina’s de
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Het programmablad bevat
prachtige beelden uit
vervlogen autosporttijden
op het Zandvoortse circuit.
We zien Rob Slotemaker
driftend door de bochten,
formule 1 auto’s scheurend
over de Burgemeester
Engelbertstraat, prachtige
foto’s van de oeroude pits,
crashes in de Tarzanbocht
en de vele Nederlandse
formule 1 coureurs, die
ooit tot het selecte gezelschap behoorden en heel
veel zwart/wit- en kleuren-

Hoewel niet in de handel
te verkrijgen heeft het
GOZ toch de mogelijkheid
gezien dit fraaie blad via
ons Genootschap te koop
aan te bieden. Tenslotte
heeft ook het GOZ meegewerkt aan de totstandkoming van dit eenmalig
verschenen blad.
Het blad kost € 9,95 en is
te verkrijgen bij Arie Koper.
U kunt hiervoor contact
opnemen op 023-5718441
tussen 18.30 en 19.30 uur.
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Brilmode
Hé ju, hael jai evve
een blommetje
bai Jopie Bluijs!

Oogmeting

Zonnebrillen

Contactlenzen

Zandvoort Optiek
De specialist in al Uw Bloemwerken......
Haltestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-57 12060

Kerkplein 6
023 5713546
www.cafekoper.nl
Het gezelligste terras van Zandvoort

Kerkstraat 34-36, 2042 JG Zandvoort
Tel: 023-57 12466

vereniging
van hoveniers en
groenvoorzieners

vhg

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel: 023-57 17093

Versteege’s IJzerhandel
Verkoop van:
Verfwaren
IJzerwaren
Elektra
Camping Gaz
Gereedschap

Grote Krocht 3-5
2042 LT Zandvoort
tel/fax 023 5719058
4 l 928

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort

www.oudzandvoort.nl

“ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT”
Voor en door lezers

Hoe snel en intensief de Klink gelezen wordt getuigd wel uit het feit,
dat er al heel snel, nadat de Klink
bij u in de bus is gevallen, reacties
komen op stukjes en bijschriften.
Het is mooi dat we of aanvullingen, dan wel verbeteringen binnen
krijgen. Had je die verbeteringen
niet eerder kunnen verzorgen. Daar
kunnen we kort over zijn. Nee. We
krijgen stukjes en foto’s uit vele
richtingen. Willen we alles vooraf
uit gaan zoeken, dan duurt het te
lang voor een stukje geplaatst gaat
worden en stellen we mensen teleur.
Veel leuker is om reacties van de
lezers te krijgen. Het is niet alleen
een teken dat de Klink goed gelezen
wordt, maar het toont ook aan dat de
mensen betrokken zijn en ook dat er
nog veel kennis is onder onze leden.

Wij, als Genootschap Oud Zandvoort en uiteraard ook de redactie
van de Klink willen hier dankbaar
gebruik van maken. Schroom dus
niet te reageren met aanvullingen
en verbeteringen of zelfs het sturen
van nieuwe stukjes. De Zandvoortste
geschiedenis wordt hierdoor alleen
maar duidelijker en completer.
De Tribune, Klink 127,
pagina 32

Groepsfoto’s roepen altijd veel reacties op, zeker wanneer we op zoek
zijn naar namen, maar ook op het
moment dat er een verkeerde naam
staat. Hieronder een aantal reacties
op de foto van de tribune van Zandvoortmeeuwen in Klink nummer
127, pagina 32.

Op 25 juli 2012 kreeg Arie een
telefoontje van Ab Halderman. “Bij
de foto van ‘De Tribune’ op pagina
32/924 van De Klink 127 staat
… Halderman. Dit moet volgens
hem Ab Halderman zijn, want hij
kent zijn eigen gezicht van toen
nog heel goed! Mocht iemand nog
nadere bijzonderheden willen weten,
dan zijn dit de adresgegevens van
Ab: Ab Halderman, Lorentzstraat
35, 2041 RB Zandvoort, telefoon
023–571.8541.
“Een van de ontbrekende namen
is die van mijn vader Dirk van der
Mije, vijfde van links op de tribune.
Hij was een broer van Paul van der
Mije, genoemd als Paul v.d.Meije.
(in wit schildersoveral)
Vr. gr. Dick van der Mije”.

“Er staat een foto in de Klink ‘De
Tribune’. Onderste rij vlnr ? is Piet
Schaap. Hij is namelijk mijn vader.
Groetjes Kees Schaap”.

(lees verder op pagina 8)
De Klink, nummer 128, herfst 2012
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VISSPECIALITEITENRESTAURANT

De Meerpaal

J

Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-57 12451
Garantie voor Topkwaliteit
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U bent van harte welkom bij Lenie & Floor
Haltestraat 61 - 2042 LL Zandvoort
Telefoon: (023) 571 21 71

r

id

In- en verkoop van sieraden
Reparaties van sieraden, horloges en klokken

Haltestraat 39A ◊ 2042 LK Zandvoort
Tel: 023 - 571 55 74
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Zomermarkt
2012

Haarlemmerstraatavond
Op vrijdag 21 september 2012
is onder grote belangstelling
een bijeenkomst over de Haarlemmerstraat gehouden.
De avond, die gehouden werd in
gebouw de Krocht, werd bijgewoond
door bewoners van de Haarlemmerstraat en andere belangstellenden
en was georganiseerd door de werkgroep, die bestond uit Patrick Verheij (bewoner en leiding onderzoek),
Frans van der Werf (architect),
Martin Kiefer (archivaris GOZ) en
Ger Cense (oud-voorzitter GOZ).

Wellicht is dit voor andere oude
straten van Zandvoort een idee om
ook zoiets te organiseren in samenwerking met en ondersteuning van
het Genootschap.
Arie Koper

Op de zomermarkt van zondag 12
augustus heeft natuurlijk ook het
Genootschap niet ontbroken. Zoals
te doen gebruikelijk stonden wij
weer op onze vaste stek voor het
museum. Het is iedere keer weer
een gezellig gebeuren en het bestuur
geniet altijd weer van de grote aantallen bezoekers die langskomen,
soms alleen voor een praatje maar
ook vaak om wat te weten te komen
over de geschiedenis van ons dorp.
Ook op deze zonovergoten dag was
het weer erg druk. Veel bezoekers
hebben die dag geprofiteerd om één
van de afgeschreven boeken uit de
bibliotheek voor een zacht prijsje
te bemachtigen. Daarnaast vonden
ook de souvenirs gretig aftrek, niet
alleen bij Zandvoorters, maar ook
bij bezoekers van buiten Zandvoort
en uit het buitenland. Kortom, het
was weer een fantastische dag en wij
gaan hier zeker mee door!
Arie Koper

Het project was een initiatief van
het Genootschap Oud Zandvoort om
de geschiedenis van de Haarlemmerstraat in kaart te brengen. De
Haarlemmerstraat is immers een
kenmerkende straat voor de badplaats Zandvoort door zijn bijzondere bebouwing. In een geanimeerde
sfeer is op deze avond een presentatie gegeven over het ontstaan van de
straat, de bebouwing, de bewoners
en opmerkelijke feiten in woord en
beeld.

De Klink, nummer 128, herfst 2012
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(vervolg van pagina 5)

Voetbalplaatje,
Klink 127, pagina 9

Naam Floor Terol moet zijn Floor
Koper. Mevr. N Knotter-Molenaar
geeft aan waarom de naam fout is:
”Zijn moeder heette Terol en werd
op die manier vaak bij haar achternaam genoemd”.
Hiernaast getoond plaatje levert
ook nieuwe beelden op.
Fred Boom, zelf jarenlang
begenadigd veld- en zaalvoetballer
gaf ons de volgende reactie:
“Geachte redactie, wij hebben
net De Klink ontvangen waar

een elftalfoto in staat uit 19521953. Ik heb nog een foto van een
aspirantenteam uit 1948-1949. Als
u er belangstelling voor hebt, wil ik

hem ter beschikking stellen om te
gebruiken voor de klink.
De namen zijn mij bekend,
mvg Fred Boom”.

Bij deze de foto van de aspiranten uit het seizoen 1948-1949 met de volgende namen:
Op de bovenste rij van links naar rechts: de heer Drommel (jeugdleider), Kees Zwemmer, Maarten Paap, Bertus
Visser, Henk Koning en Rob Dabroek. Op de onderste rij van links naar rechts: Nico van der Meulen, Fred Boom,
Cor Draijer, Henny de Muinck en Theo Stor. Liggend de keeper Piet van Koningsbruggen.

8 l 932
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Zomaar een briefkaart,
Klink 127, pagina 26

Van Sien Paap uit de van Ostadestraat kregen we een reactie op
het bovengenoemde stukje. De
genoemde Willem Bol was de vader
van aardappelenhandelaar Arie Bol,
die ook in de Kruissteeg woonde.
De vrouw van Willem Bol, Adriana
Kemp, was de opoe van Sien Koning-Kemp, die op haar beurt weer
een zuster van Poppe Moeke was.
Die had een water- en vuurwinkeltje
op de hoek van de Stationsstraat en
het toenmalige Jan Snijerplein.
Zegt het voort,
Klink 127, pagina 7

Geachte redactie, hartelijk bedankt
voor uw stukje in “DE KLINK nummer 127” over de foto’s van mijn
overgrootmoeder en mijn overgrootvader Bernard Lefferts 1857. Zo te
zien was zij een keurige dame die,
naar wat ik gehoord heb, ook in
het café de Albatros haar mannetje

Anne Marion Cense, auteur
en samensteller van het
boek “Zandvoort op linnen:
De kustplaats als inspiratiebron voor kunstenaars”,
gaat in op de totstandkoming van het boek, gevolgd
door een chronologische reis
door de tijd aan de hand van
de verschillende werken die
in Zandvoort zijn ontstaan.
Hierbij stelt zij onder meer
de vraag: Waarom ging men
naar de zee, vroeger en nu
en wat was de aantrekkingskracht van Zandvoort?

De Klink, nummer 128, herfst 2012

stond. Mijn oudste oom Ben vertelde
mij ook nog dat Opoe (eigenlijk was
zij een wegger) iedere zondag op z’n
Zandvoorts naar de Katholieke Kerk
op de Krocht ging. Op de foto met
de stratenmakers staat inderdaad
rechts voor de bakkerskar op zijn
knieën haar zoon (mijn Opa) Bernardus Leopold Lefferts 28-5-1893
(die heel wat straten in Zandvoort
heeft bestraat).

Als u www.stationsweb.nl (station
Zandvoort dorp) aanklikt en dan de
verzameling stationsfoto’s bekijkt
ziet u op foto nr. 2 een aantal
mensen op het nieuwe Stationsperron staan, waaronder een man in
wit shirt, zou dat misschien mijn
overgrootvader kunnen zijn als aannemer/bouwer van dit station???
Wie het weet mag het zeggen. Ik zal

er wel nooit achterkomen, maar hij
staat in ieder geval trots vooraan.
Met vriendelijke groeten,
Ben Lefferts
Zomaar een plaatje,
Klink 127, pagina 12

Mw. De Hoop belde ons. Zij
herkende in de bestuurder op de
motor haar inmiddels overleden
echtgenoot Hylke de Hoop. Naast
hem in het zijspan zat van Akooij.
Prins Bernhard, die zoals vermeld in
de auto zat, was eerder per helikopter
op het Badhuisplein aangekomen.

Raadhuis,
Klink 127, pagina 19

Ere wie ere toekomt, maar de auteur
van dit artikel was Folkert Bloeme.

Lezing “Zandvoort op linnen’’
U wordt uitgenodigd zelf bij te dragen aan verder onderzoek door uw
Zandvoorts kunstvoorwerp (of een afbeelding daarvan) mee te nemen.

Vestiging Zandvoort,
Louis Davidscarré 1
Woensdag 21 november
19.30 – 21.30 uur

Toegang is gratis
Aanmelden: 023 – 571 41 31 of
zandvoort@bibliotheekduinrand.nl

9 l 933

Eetcafé Boomerang
Tel. 023 - 571 92 13

Passage 46-48
2042 KV Zandvoort

Fijn dineren in
Australische sferen

bruna
Bruna Balkenende

Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort
Tel:
023 5716033
Fax:
023 5716540
brunabalk@planet.nl

Winkelcentrum
Jupiter
Haltestraat Zandvoort
Een gezellig centrum voor:
Speelgoed
Kadootjes
Meubels
Herenkleding
Kindermode
Huishoudelijk
Bloemen en Planten
Kinderschoenen
Sport
Snoep
Een hapje

Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!
10 l 934
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PLAKPLAATJES van Zandvoort (2)
In de vorige Klink heeft u een stukje kunnen lezen over
de reclame plaatjes van Zandvoort. In deze Klink treft u
af beeldingen aan van De Erve H. de Jong Koninklijke Cacao en Chocoladefabrieken te Wormerveer. Mocht u andere
plaatjes kennen dan hoop ik dat u deze kennis of af beeldingen met mij wilt delen.
De Erve H. de Jong Koninklijke
Cacao en Chocoladefabrieken
zijn opgericht in 1843 en in
productie gebleven tot 1957. De
oprichter van het bedrijf was
Dirk Schoute.
De afgebeelde plaatjes zijn afkomstig uit album “Het Maanmannetje” dat uitgegeven werd
in 1910 en waarin 160 plaatjes
ingestoken konden worden. Een
(compleet) album heb ik helaas
nog niet kunnen vinden.
Arie Koper

De Klink, nummer 128, herfst 2012
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Verdwenen
scholen
Beatrixschool

Christelijke MULO

Julianaschool

Karel Doormanschool

Plesmanschool

School A

School B

Wilhelminaschool
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Programma van de

“GENOOTSCHAPSAVOND”
vrijdag 9 november 2012

De avond zal zoals gebruikelijk gehouden worden in
gebouw “De Krocht”. De zaal is open om 19.15 uur.
Vanaf die tijd kunt u genieten van een doorlopende
diavoorstelling over het Zandvoort van vroeger.

20.00 uur
Welkomstwoord door voorzitter Carl
Simons.
20.10 uur
“Het toerisme op Zandvoort tot 1940”
door Ankie Joustra, oud-vicevoorzitter
van het Genootschap Oud Zandvoort
21.15 uur
Pauze (waarin nog loten te koop zijn)
21.35 uur
Verloting
21.45 uur
Zandvoort in de vorige eeuw, deel 17.
Net zoals de vorige keer zullen er
weer unieke filmbeelden getoond
worden. Cor Draijer heeft deze
filmbeelden gecompileerd en digitaal
bewerkt.
22.15 uur
Sluiting

De Klink, nummer 128, herfst 2012
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Op de bres
voor behoud van het mooie,
en
ontwikkeling van het goede
in en voor Zandvoort

Actief meedoen en / of meedenken?
Bel fractievoorzitter Carl Simons
023 - 571 27 51,
Ouderen Partij Zandvoort (OPZ)

14 OKTOBER 2012: PHILIP PAAR
4 NOVEMBER 2012: ROLF DELFOS
13 NOVEMBER 2012: THE FURIES
23 DECEMBER: TAMARA MARIA
13 JANUARI 2013: SIMON RIGTER

aanvang: 14.30 uur
adres: Theater De Krocht
Grote Krocht 41, 2042 LV Zandvoort
Gebouw “De Krocht” - voor al uw feesten en partijen.
Alle actuele informatie vindt u op www.jazzinzandvoort.nl
14 l 938
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De ZANDVOORTSE
Bunkerploeg
De Zandvoortse bunkerploeg
kwam voort uit een groep geïnteresseerden in de geschiedenis
van Zandvoort gedurende de
2e Wereldoorlog. De bunkerploeg had in eerste instantie
een website onder de naam
Donderduinen. Op deze site
publiceerden Cor Draijer en
Engel Scholtenlo wetenswaardigheden over het oorlogsverleden van Zandvoort.
Vanwege drukke werkzaamheden
was Cor echter niet meer in de gelegenheid deze site te onderhouden,
daarom besloot Engel Scholtenlo
een nieuwe website te bouwen onder
de naam Zandvoortse Bunkerploeg
(www.zandvoortsebunkerploeg.nl).
Dit is een website die zich in eerste
instantie toelegde op de bunkers in
en rondom Zandvoort. En dat bleek
een schot in de roos: er kwamen
heel veel reacties van de bevolking
met evenzo veel vragen over hoe
ze er uitzagen en waar ze lagen. Al
gauw had de ‘bunkerploeg’ een vaste
kern van fanatieke ‘bunkerliefhebbers’ om zich heen verzameld. Ze
zijn nog steeds actief bezig met de
geschiedenis van Zandvoort, maar
het werkterrein is ook uitgebreid
naar andere locaties in de regio.
De Zandvoortse Bunkerploeg maakt
gebruik van zogenaamde bunkerkaarten en luchtfoto’s. Deze worden
meestal in een computer ver- en
bewerkt en er worden uiteindelijk
GPS data gegenereerd, die in een
mobiele gps geplaatst worden. De
bunkers kunnen daardoor mak-

Stelling Zuidzand - Foto: collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie
kelijker gevonden worden. Wanneer
een bunker is gevonden wordt met
prikstokken het terrein rondom de
bunker ‘afgeprikt’ en meestal wordt
de ingang vrijwel direct gevonden.

ringen te zien zijn (zie volgende pagina's) en een ST bunker (Ständiger
Ausbau = bomvrije bunker), waarin
een groot militair portret geschilderd is met een swastika teken.

Dit is ook gebeurd in stelling ZUIDZAND, ten zuiden van Zandvoort.
Daar liggen nog veel bunkers. De
stelling is helemaal onderzocht
door de Zandvoortse Bunkerploeg.
De meeste van de hier aangetroffen bunkers zijn direct na de oorlog
dichtgemetseld en er is een berg
zand overheen gestort. Veel bunkers
zijn intact gebleven, maar liggen
diep ondergronds en zijn doorgaans
niet toegankelijk. Er zijn erg veel
geschutsstellingen en bijzondere
bunkers in Zuidzand te vinden,
onder andere de kantine bunker
waarin schitterende muurschilde-

Er werden nogal wat avonturen
beleefd in de duinen. Onder andere
stropers, die op heterdaad betrapt
werden door de bunkerploeg, maar
ja, helemaal legaal was de bunkerploeg nou ook weer niet, dus we
zeiden er maar niks van….. Of was
je na vele uren graafwerk eindelijk
bij een ingang gekomen, bleek de
bunker vol met water te staan. Verdergaan is dan op dat moment onmogelijk. Later gingen we dan terug
naar de betreffende bunker mét een
aggregaat en een waterpomp, zodat
we er toch in konden komen.
Of wat te denken van Zandvoorters,
(lees verder op pagina 18)
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Muurschilderingen kantinebunker
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(vervolg van pagina 15)
die we ‘s nachts tegenkwamen met
plaatsen van strikken om een vers
konijnenboutje te bemachtigen voor
de feestdagen. Of bewoners van nabijgelegen villa’s, die wakker werden
van het getik van de hamer en beitel
en die in hun nachtkleding poolshoogte kwamen nemen, maar niet
verder gingen omdat het te donker
was in het duingebied.
Vaak krijgen we het verzoek om
een keertje mee te mogen gaan om
het zelf te beleven. Kunstenaars,
journalisten, maar ook Zandvoorters willen best zo’n geheimzinnige
bunker bezoeken. Vaak willigen we
zo’n verzoek wel in.
Ook vragen veel mensen ons of we
wel eens wat vinden, maar dan moet
ik ze teleurstellen. Bijna alle bunkers zijn na de oorlog leeggehaald
en ontdaan van waardevolle spullen.
Wat achterbleef zijn muurschilderingen en oud ijzer.
Wat opviel in de bunkers, die onder
het zand begraven lagen, was dat
een aantal Zandvoorters hun namen
op de muren hadden geschreven
met een jaartal erbij. Meestal was
dit 1946. We nemen aan dat op dat
moment de bunkers dichtgemaakt
werden. Vorig jaar kwam een klein
gedeelte van een loopgraaf open te
liggen en hieruit bleek, dat door het
grote gewicht van het zand op de
loopgraaf, grote gedeeltes zijn ingestort. Menig Zandvoorter heeft als
kind na de oorlog nog in de loopgraven gespeeld.
De munitiebunker (linksboven op de
overzichtsfoto en hier afgebeeld) is in
gebruik bij de brandweer als oefenruimte. Op de foto kun je duidelijk
zien dat er brede wanden waren
als een soort inrit naar de munitie
bunker toe.
Zandvoort telde veel ‘widerstand-
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nesten’. Dit zijn eigenlijk kleine
verdedigingspunten, die onafhankelijk op zich kunnen blijven staan.

simpel. De instanties die we nodig
hadden voor het realiseren van een
bunkermuseum hadden niet de

Munitiebunker - Foto: collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Sommige hadden een eigen keuken,
latrines en woonbunkers, maar ook
een watervoorziening was geregeld.
Waar lagen deze verdedigingspunten dan? Ik zal er een paar
noemen: Achter de Schelp lag een
‘widerstandnest’ en uiteraard in het
Kostverlorenpark. Ook op het terrein
van de Kennemer Golf & Country
Club, maar ook achter het circuit
en in de Amsterdamse Waterleiding
duinen. Er waren er veel meer, maar
dan ben ik wel een uurtje bezig!
Brood werd door de Zandvoortse
bakkers gebakken en aan de Duitsers afgeleverd. Het reinigen van
de latrines werd ook door ‘derden’
gedaan. In Zandvoort bijvoorbeeld
was het een Haarlems bedrijf, dat
met paard en wagen alles afvoerde.
Op de vraag of er in Zandvoort nog
veel bunkers zijn is het antwoord: ja!
Zandvoort herbergt de meeste bunkers van Noord-Holland; de meeste
zijn niet gesloopt, maar bedolven
onder een metersdikke laag zand.
De bunkerploeg wilde erg graag
een bunkermuseum in Zandvoort,
het was al gepland in de kantine
bunker in Batterij Zuidzand. Om dat
te realiseren werd zelfs een stichting opgericht. Helaas is het project
gestrand. De reden is eigenlijk erg

motivatie om mee te denken, of een
groep mensen, die geen of weinig
ervaring hadden met het opzetten
van zo’n groots project te helpen in
dat opzicht. Vele maanden hebben
we vergaderd met vele instanties.
Uiteindelijk zijn we tot de slotsom
gekomen dat het op dit moment en
op deze plek niet mogelijk is een
museum te realiseren. De stichting
is opgeheven en de leden van de
stichting zijn uit elkaar gegaan. Het
goede nieuws is dat de bunkerploeg
weer alle vrijheid heeft om archeologisch onderzoek te verrichten naar
de bunkers.
Mocht u nog foto’s hebben of andere
spullen, dan horen we dat graag van
u, want we blijven zoeken naar de
mogelijkheid om ergens in een bunker een permanente tentoonstellingsruimte in te richten voor Zandvoort.
U kunt ons mailen en bellen,
voor informatie zie onze website
www.zandvoortsebunkerploeg.nl
zandvoortsebunkerploeg@gmail.com
Engel Scholtenlo
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100 JAAR WATERLEIDING
IN ZANDVOORT

IN GEBRUIKSTELLING VAN DE WATERTOREN OP 23 JULI 1912

“Nadat de Burgemeester de deur van den toren had geopend, waarboven
een keurige drappeering van vlaggendoek was aangebracht, trad het gezelschap de benedenhal binnen, alwaar de zelf-registreerende tourniquets
werden bezichtigd. Ook zijn beneden de W.C.’s en eenige bergplaatsen aangebracht. Langs de breede en gemakkelijke wenteltrap ging het gezelschap
naar boven, naar het ververschingslokaal, alwaar eenige ververschingen
werden aangeboden. Door den pachter den heer J. Mulder, tevens pachter
van de buffetten van de wachtkamers van het station de H. IJ. S. M. alhier,
was het lokaal keurig in orde gebracht, op elk tafeltje stond een vaas met
bloemen, wat een feestelijk aanzien gaf.” (Zandvoortsche Courant 30 juli
1913).

Aan deze feestelijke gebeurtenis ging
een lange drinkwatergeschiedenis vooraf.
In de behoefte aan drinkwater werd in
den beginne voorzien door het scheppen
van oppervlakte water uit kleine dellen
of gegraven kuiltjes. We denken dan aan
de 11e eeuw waarin de meeste zeedorpen zijn ontstaan. Om het dicht stuiven
tegen te gaan werd de waterput voorzien
van een beplanking. De oudst bekende
beplankte waterput uit 672 n.Chr. is
te vinden in het Katwijks Museum. Op
oude gravures van Zandvoort kunnen
we deze beplankte waterputten voorzien
van een galg op verschillende plaatsen
ontdekken. De meest bekende plek is het
Kerkplein, maar ook op het Kerkeland
ter hoogte van het vroegere Rinko terrein en ten zuiden van de Pakveldstraat
naast de scharrendrogerij. De oudste
waterputten staan op de eerste kadastrale kaart uit 1811 – 1830 aangegeven
op het Kerkplein en het Schelpenplein.
Deze waterputten zijn vermoedelijk in
de loop van de 19e eeuw vervangen door
pompen. Door de groei van de bevolking
kwamen er pompen o.a. op het Dorpsplein, de Haltestraat, de Pakveldstraat,
De Klink, nummer 128, herfst 2012

de Poststraat en de Strandweg. Maar ook
in 1903 bij nieuwbouw van 20 woningen
aan de Kanaalweg en de Koningstraat
werd een pomp geplaatst, die van 32 meter diepte uitstekend drinkwater leverde.
Voor de aanleg van de waterleiding werd
om in de behoefte te voorzien ook het
regenwater opgevangen in de bekende regenton. Uit het “Bestek en Voorwaarden”
van de verbouwing van Kerkstraat 16 in
1904 vinden we onder artikel 20 de volgende omschrijving van de aan te leggen
waterleiding : “Juist op de plaats van de
keukenpomp een overvloedig zuiver water
gevende artesische put te maken, zodanig
dat filter en kleppenkast er uitgenomen
kan worden. De kleppenkast van rood
koper volgens op te geven model, flink
pompstel van smeedijzer, pakkingbuis en
koperen kraan. Hierop een persbuis naar
’t reservoir op de vliering. Vanaf ’t reservoir een duims compositieleiding met
kraan naar twee closets en twee fonteintjes en bad, overloop naar de dakgoot en
wekkerpijpje naar de keukengootsteen.”

Waterput met galg
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Bij villa’s treffen we gemetselde
bakken aan waarin regenwater werd
verzameld. Ook werden waterkisten
op het dak gebruikt die, middels een
eigen bron en pomp, gevuld werden
met grondwater. Men had zijn eigen
“watertorentje” en daardoor enige
waterdruk.

Ca. 1906 Villa “de Tol”, Kostverlorenstraat 122, met stenen regenbak
verbonden met de dakgoot.

Ca. 1906 Villa “de Eschdoorn”, Kostverlorenstraat 115, met waterkist op het dak. Voeding middels eigen pomp en bron.

(lees verder op pagina 22)
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FysioFit Zandvoort
Functioneel Revalidatie Centrum

Fysiotherapie, Manuele therapie, Spier- en Gewrichtsklachten, Houdingsen Bewegingsproblematiek, Begeleiding bij Hartfalen, COPD, Diabetes.

Burgemeester Nawijnlaan 4 • 2042 PM Zandvoort
Telefoon 023 - 571 33 33 • praktijk@fysiofit-zandvoort.nl

www.fysiofit-zandvoort.nl
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Ca. 1912 zandvoortselaan 250 te Bentveld, pompstation met dienstwoning
Toch besefte het dorpsbestuur in 1907 dat het voor
Zandvoort een noodzaak was om een waterleiding te
hebben en men had daarvoor de volgende redenen:
• Iedere plaats moet overal van goed en zuiver water
voorzien zijn.
• Het hebben van een waterleiding is voor een badplaats een eis des tijds;
• Een waterleiding kan alleen de brandveiligheid verzekeren;
• Met het oog op de nieuwe vervoersmiddelen is straatbesproeiing noodzakelijk en alleen bij waterleiding
mogelijk;
• Spoedige aanleg is nodig om te voorkomen dat
particulieren kostbare installaties maken, later niet
aansluiten en daardoor de exploitatie van een waterleiding minder rendabel wordt.
Na vele discussies werd besloten een eigen waterleidingnet aan teleggen. Ook een eventuele verlaging van
de grondwaterstand, welke schadelijk zou zijn voor de
aardappelteelt is uitvoerig door voor en tegenstanders
besproken. In aanvang betrok men het water van de
gemeente Amsterdam vanaf het pompstation Leyduin.
Daar de betrouwbaarheid van constante waterlevering
niet aanwezig was werd besloten tot de bouw van een
watertoren met uitzichtgelegenheid op de plaats van de
oude vuurboet. Ook werd een eigen pompstation met
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dienstwoning in Bentveld gebouwd.
Na het raadsbesluit van 22 september 1911 werd begonnen met de aanleg van het buizennet. Op 23 juli 1912
was weliswaar de “officiële ingebruikstelling van de
Watertoren” voor inwoners en badgasten, die waren aangesloten op het waterleidingnet, maar het werk was bij
lange na nog niet gereed. Pas op 30 juli 1913 vond op
het raadhuis de officiële ingebruikstelling van de Watertoren plaats in aanwezigheid van tal van genodigden.

Schematisch overzicht uit de dertiger jaren van de
Gemeente Waterleiding. Het schema is getekend door
Dick van der Mije (1905-1992)glazenier en decorateur

www.oudzandvoort.nl

Deze watertoren was voor Zandvoort een symbool
van vooruitgang en herkenning. Daar hij dicht bij de
strandweg stond komt de toren op veel ansichtkaarten
van Zandvoort voor. Niet alleen de wateropslag en de
uitzichtgelegenheid waren zijn functies maar hij werd
ook gebruikt als aubadeplaats, seinpost, reclamepunt en
was het een baken en oriëntatiepunt. Hieraan kwam op
17 september 1943 een einde doordat de Duitse bezetter de toren opblies om plaats te maken voor de aanleg
van verdedigingswerken. In de oorlogsjaren is aan het
waterleidingnet door de Duitse bezetter grote schade
toegebracht. Niet alleen het opblazen van de toren maar
ook werd 4 km. hoofdleidingnet met 800 huisaansluitingen onbruikbaar gemaakt. Vooral het teloor gaan van de
watertoren was een zware slag voor het bedrijf daar het
bezit van een hoog gelegen reservoir steeds een bedrijfszekere voorziening had gewaarborgd.

genomen om in de waterbehoefte te kunnen blijven voorzien. In 1948 gaf het Gemeentebestuur aan J. Zietsma,
architect, de opdracht voor het ontwerpen van een watertoren. Pas in 1952 verrees er de nieuwe (de huidige)
watertoren aan de Thorbeckestraat.

WATERVOORZIENING
VAN 1912 (OUDE TOREN)
T/M 1997 (NIEUWE TOREN)

Drukketelinstallatie te Bentveld in gebruik van 1943 tot
1952 ter vervanging van de watertoren

In het verlies van de watertoren werd voorshands zo
goed mogelijk voorzien door op het pompstation te Bentveld 3 gebruikte stalen ketels in te graven en deze te
gebruiken als drukketelinstallatie. De linker ketel was
het drukvat gevuld met lucht en de twee rechts gelegen
ketels waren gevuld met water. De totale inhoud van
deze ketels, 42 m³, was voldoende om met de bestaande
pompen het inmiddels door evacuatie van de bevolking
tot 1/3 teruggelopen verbruik enige jaren te dekken.
Toen echter na de oorlog het verbruik sprongsgewijs
toenam, moesten spoedig andere maatregelen worden
De Klink, nummer 128, herfst 2012

In de 70-er jaren verenigen de gemeentelijke drinkwaterbedrijven van Haarlem, Bloemendaal, Velsen en
Zandvoort zich in de Belangengroep Drinkwaterbedrijven Zuid-Kennemerland (BDZK), die in begin 80-er
jaren overgaat in de WLZK. De verschillende distributienetten worden gekoppeld, voor zover dat nog niet
gebeurd was. In 1986 wordt het provinciaal Grondwaterplan vastgesteld dat voorschrijft dat de winning in de
Kennemerduinen uit oogpunt van herstel van verdroogde
natuur in het Nationaal Park moet worden teruggebracht
van 9,5 naar 2 miljoen m³/jaar. De winningen van Velzen, Bloemendaal en Zandvoort kunnen blijven bestaan,
wat er op neer komt dat de totale winningsomvang in
Zuid Kennemerland van 15 miljoen m³/jaar globaal halveert. De waterhoeveelheid die men tekort komt wordt
ingekocht bij de buren het PWN.
In 1996 fuseert WLZK met PWN. Als PWN daarop tot
ontharding van het drinkwater wil overgaan blijkt het
aanpassen van de nog bestaande pompstations, waaronder Bentveld, veel duurder dan centraal in Heemskerk
te realiseren. Ergo: PWN besluit tot definitieve beëindiging van de duinwaterwinningen in Zuid-Kennemerland.
Hierdoor stijgt de grondwaterstand. In het begin van
1997 wordt ook de watertoren in Zandvoort, als waterbuffer, buiten bedrijf gesteld.
(lees verder op pagina 25)
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GEWOON EEN
VAILLANT AAN
DE WAND

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HAM
Administraties en belastingzaken

Voor ondernemers en particulieren
Voor de verzorging van onder andere uw:

TON BAKKER
CV-INSTALLATIEBEDRIJF & ONDERHOUD
STORINGEN ALLE MERKEN

Van Lennepweg 317
2041 LM Zandvoort
023-5720152
06-40295213
margaenton@casema.nl

* financiële administratie
* loonadministratie
* aangiften loon- en omzetbelasting
* aangiften inkomstenbelasting
* aangiften vennootschapsbelasting
* fiscale adviezen
Kleine krocht 2
2042 JN Zandvoort
Telefoon 023 - 8200384
Mobiel 06 11325410
E-mail info@adminvanderham.nl

De technische dienst van Beach Net heeft ruim 15 jaar ervaring met computers. Met gepaste trots
kunnen wij stellen, dat u de meest exclusieve en exotische computers kunt bestellen bij Beach Net.
Ook voor het aanpassen van uw computer naar de huidige standaard kunt u terecht bij Beach Net.
Zelfs de moeilijke taak, uw data terug te halen bij een crash, is één van de specialiteiten van onze
technische dienst van Beach Net. Kortom, Beach Net het adres voor u en uw computer.

Reparatie & Onderhoud
Verkoop & Assemblage
Internet

Haltestraat 59A 2042 LL Zandvoort

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 12.00 tot 19.00 uur
Tel 023-5730749 / 06-41286174
Email: barts@beachnet.nl Internet: www.beachnet.nl
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Het projectprogramma ter voorkoming van grondwateroverlast wordt uitgebreid met de gemeenten Zandvoort,
Haarlem en Heemstede. Als alle voorziene maatregelen
o.a. bij Zandvoort ophoging van het volkstuincomplex
achter de Keesomstraat, zijn getroffen wordt in 2002 de
winning definitief gestaakt.
Na ruim 100 jaar waterleiding keert het
verleden terug:
1. De grondwaterstand is inmiddels zichtbaar gestegen. Langs het Duinpieperspad is duidelijk waar
te nemen dat de oude aardappelveldjes weer onder
water staan zoals dat in vroeger tijden ook vaak
gebeurde.
2. De watertoren is buiten gebruik. Een tweede leven
zit er niet in. Ondanks alle sentimentele gevoelens
is afbraak de beste oplossing. Nieuwbouw met een
knipoog naar het verleden zou mogelijk zijn.
3. De dorpspomp keert terug in het Nederlandse
straatbeeld. Op de lange termijn, tot 2020, moeten in
de steden en op het platteland duizenden watertappunten worden gerealiseerd als moderne variant op
de dorpspomp. (Haarlems Dagblad 16-8-2012)

Pompstation te Bentveld Gemeente Waterleiding
Zandvoort 1951

1931
Aanleg van een transportleiding van het
pompstation in Bentveld naar de watertoren in Zandvoort. Links op de foto Willem
Klaasz. Koper (1890-1943) ”Zwarte Willem” als voorman Locatie Zandvoortselaan
ter hoogte van de oude manege. De stalen
leiding heeft een diameter van 250 mm en
is in 1931 in bedrijf genomen. Vlgs. Paul
Wesselius van het PWN hebben de mannen
vakwerk geleverd want de leiding is anno
2012 nog steeds in gebruik!
Ing. Ger A. Cense
Bronnen:
• Het archief van oud-directeur van Gemeente Bedrijven te Zandvoort de heer A. A. Cense (1900 - 1987)
• De heer Piet Veel, regiomanager PWN Zuid-Kennemerland afd. Natuur & Recreatie.
• De heer Paul Wesselius, manager PWN uitvoering leidingen
• De heer Frank H.M. van Voorn, bedrijfswerktuigbouwkundige bij v.m. pompstation Bentveld,
• De heer Cees H. Rutte, voorlichter PWN,
• De heer Cor Kerkman, oud werknemer Gemeente Bedrijven te Zandvoort
• 120 jaar Zandvoortse Kranten van 1881 t/m 2000. Stichting Millenniumviering Zandvoort
De Klink, nummer 128, herfst 2012
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DOLFIRAMA ZANDVOORT
Vele generaties hebben er van genoten, evenals vele vakantiegangers. Niet alleen het pand is er nog, maar vast wel
vele herinneringen. Bijna 20 jaar hebben we er van mogen
genieten.

25-04-1969 - 1988
In 1967 werd aan het Burgemeester Fenemaplein met de
bouw begonnen: het Dolfirama.
Het pand kostte destijds 2 miljoen gulden. Na 2 jaar was de
bouw klaar. N.W. Bouwes was de
opdrachtgever, die het er vlakbij
gelegen hotel al exploiteerde.
Op vrijdag 25 april 1969 werd
het pand feestelijk geopend. Behalve dat dit dolfinarium “Dolfirama” heette werd het ook wel
flipperbassin of dolfijnentheater
genoemd.
Met een hoofdbassin met een
volume van 1 miljoen liter zout
water was het op dat moment
één van de grootste van Europa.
Het bassin had de afmetingen
van 28 x 10 meter en een diepte
van 4 meter. Vier keer per dag
werd er een demonstratieshow
van drie kwartier gegeven. Tot
21.00 uur kon men een bezoekje
brengen aan het Dolfirama om
de dieren te bezichtigen via de
ramen van de benedengang. Het
Dolfirama was het hele jaar geopend. De Amsterdamse dierentuin Artis was nauw betrokken
bij de verzorging van de dolfijnen en zeeleeuwen. In 1977
bezat het Dolfirama 6 dolfijnen
en 5 zeeleeuwen.
Na 10 voorspoedige jaren ging
het begin jaren ’80 slechter met
26 l 950

de exploitatie. Iedere financiële steun vanuit de locale en
regionale overheid ontbrak. De
inmiddels nieuwe eigenaar, de
Canadees Michael Hordo, vond
dat het verliesgevende Dolfirama dicht moest.
De trainer Slootmaker besloot
om het wereldrecord onderwater
verblijven te gaan verbreken om
aandacht te vragen voor de situatie. Op diverse manieren werd
een poging gewaagd de sluiting
te voorkomen. Het mocht allemaal niet baten. Nadat Slootmaker het Dolfirama nog enige
dagen gekraakt had, omdat de
dolfijnen verkocht dreigden te
worden aan een reizend dolfijnentheater, begonnen er zich
donkere wolken samen te pakken boven het gehele Hordo
concern (het voormalig Bouwes
concern) en werd het faillissement uitgesproken.
Trainer John Slootmaker gaf
niet op en richtte de stichting
Dolfirama op het geheel van de
‘verdrinkingsdood’ te redden.
Uiteindelijk lukte dit en op 29
april 1983 gingen de deuren van
een vernieuwd Dolfirama open.
Het werd een groots openingsfeest met medewerking van Bassie & Adriaan, Viola van Emmenes en de magiër Mantra.
Het Dolfirama kreeg er later
www.oudzandvoort.nl

een functie bij. Het gebouw met
meer dan duizend zitplaatsen
werd, naast attractieve speelplaats voor dolfijnen en zeeleeuwen, ook concertzaal. In
samenwerking met Dick Lafour
ging directeur John Slootmaker
zeven live popshows met bekende groepen organiseren. De
geheel nieuwe popshows trokken
echter niet het verwachte aantal
bezoekers.
Eind jaren tachtig werd er een
duikbeurs gehouden in het
Dolfirama. Je kon toen ook voor
30 gulden een half uurtje in het
dolfijnenbassin duiken. Omdat
aan een kant van het bassin
ramen zaten kon het publiek je
dus zien duiken. Echt geslaagd
duiken was dit niet. De bodem
lag vol met drab. De dolfijnen
(en nu dus ook de duikers)
zwommen in hun eigen uitwerpselen rond. Verder was het water
zo groen, dat je de overkant niet
kon zien. De dolfijnen waren
behoorlijk neurotisch en bleven
zoveel mogelijk bij de duikers
uit de buurt. Het enthousiasme
voor dit duikje had al gauw
plaats gemaakt voor bedenkingen. Hieruit bleek dat het
absoluut niet goed ging met het
dolfinarium.
In 1988 viel uiteindelijk het
doek voor het Dolfirama, omdat
de rekeningen niet meer betaald
konden worden en werd het pand
verkocht aan een autogarage die
er ook een klein automuseum in
wilde vestigen, maar er nooit de
benodigde vergunningen voor
kreeg.
Harry Opheikens
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Adres
: Kostverlorenstraat 121
Postadres : Postbus 286
		 2040 AG Zandvoort
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e-mail

: notarissen@zandvoort.knb.nl

Telefoon
Telefax

: (023) 571 68 41
: (023) 571 20 88
www.oudzandvoort.nl

WEDEROPBOUW
Het is vlak na de oorlog en Zandvoort moet weer opgebouwd worden na alle sloperijen aan
de kust. Op Brederodestraat 1 werd een team samengesteld, die belast was met de wederopbouw van Zandvoort. Dhr. Wouter Hobe stuurde ons een drietal foto’s van mensen die
hieraan meewerkten. Vele namen ontbreken hierop en daar gaat onze interesse naar uit.
Mail het naar uw redaktie. Wat dhr. Hobe wel wist zien we in de fotobijschriften.

Allemaal in de tuin van de
Brederodestraat.
Jelle Attema bukkend in
het midden en mijn vader
2e van rechts. Wie weet de
overige namen? Mail het
aan de redaktie.

Ook op deze foto vele
onbekende namen.
Wel bekend zijn:
Wit staande, 3e van rechts
Erdtsieck, rechts Wouter
zijn vader, onder de tafel
Jelle Attema en zijn vader
rechts onder.

De tekenkamer
Wederopbouw in de
Brederodestraat 1 in 1947.
De namen, die bekend
zijn zijn: Deutekom, Wit,
nn, Roel Hobe (de vader
van Wouter). Mocht u
de personen op de rug
herkennen, dan hoort de
redactie dat graag.
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CINEPRO
FILMSCANNING
,ĠƚĂĚƌĞƐǀŽŽƌŚĞƚĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌĞŶǀĂŶĂůƵǁĮůŵƐ͕
ǀŝĚĞŽďĂŶĚĞŶ͕ĨŽƚŽ͛ƐĞŶĚŝĂ͛Ɛ͊
tŝũǀĞƌǁĞƌŬĞŶϴŵŵ͕ĚƵďďĞůϴ͕ƐƵƉĞƌϴ͕ϵ͕ϱŵŵĞŶϭϲŵŵĮůŵ͕
Wij verwerken 8 mm, dubbel 8, super 8, 9,5 mm en 16 mm lm,
Śŝϴ͕ŵŝŶŝs͕s,^͕ĞƚĂŵĂǆĞŶsϮϬϬϬďĂŶĚĞŶĞŶǌĞƩĞŶĚŝƚǀŽŽƌƵ
hi8,
mini DV, VHS, Betamax, V2000, Betacam, U-Matic en Digibeta en
ŽƉsŽĨͲĞŝŐĞŶͲŚĂƌĚĚŝƐŬ͘KŽŬĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌĞŶǁŝũĚŝĂ͛Ɛ͕ŶĞŐĂƟĞǀĞŶ͕
zetten
dit voor u op DVD of (eigen) harddisk. Ook digitaliseren wij dia’s,
ĨŽƚŽ͛ƐĞŶŐůĂƐƉůĂĂƚũĞƐ͘
negatieven,
foto’s en glasplaatjes.
<ŝũŬƚƵŽŽŬŽƉŽŶǌĞǁĞďƐŝƚĞǁǁǁ͘ĐŝŶĞƉƌŽ͘ŶůǀŽŽƌǀĞƌĚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͘
ŝŶĞƉƌŽ
ƌ͘:͘'͘DĞǌŐĞƌƐƚƌĂĂƚϰϮͮϮϬϰϭ,ĂŶĚǀŽŽƌƚ
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ZOMAAR EEN KAARTJE
Het zijn vaak de onverwachte details
die het leuk maken prentbriefkaarten
te verzamelen.
Bijgaande kaart met als voorzijde het
interieur van de Passage is op 15 juni
1906 gepost in dezelfde Passage. Dat
is te zien aan het speciale poststempel
wat gebruikt werd in het daar gevestigde
hulppostkantoor. Hij is geadresseerd aan
Monsieur Drinot, 3 Rue Ruhmkorff te
Parijs.
De kaart is in de brievenbus gedaan door
de heer A. Ledermann, die de functie
van conciërge in het Grand Hotel Wust
vervulde. Dit was klaarblijkelijk zo
belangrijk dat hij de te verzenden post
van zijn eigen stempel voorzag.
Nu zou het leuk zijn als een van onze
lezers iets meer zou kunnen vertellen
over de heer Ledermann.
Ik ben benieuwd!
Arie Koper
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OPENING

STATIONSRESTAURATIE

Het perron met de restauratie anno 1970
Doordat mijn vader bij het spoor werkte en als
standplaats “Zandvoort” had, heb ik toch nog
altijd een binding met het station en verzamel
dan ook foto’s en artikeltjes over het station en
zijn omgeving. Wat is dan leuk als er een artikeltje uit mijn geboortejaar is, dat over het station
Zandvoort gaat. Het komt uit het Zandvoorts
Nieuwsblad van 1958.

Het perron op 4 augustus 2012, links de huidige kiosk

‘In aanwezigheid van een aantal genodigden werd dinsdagavond om 8 uur een stationsrestauratie op het Zandvoortse perron officieel geopend. Op zichzelf niet zulk
een vermeldenswaardige gebeurtenis, ware het niet, dat
als unicum in Nederland op het Zandvoortse station een
restauratrice haar intrede heeft gedaan, nl. Mej. M. van
Brakel, overgeplaatst van het opgeheven station VelsenIJmuiden Oost, waar zij reeds anderhalf jaar als restauratrice werkzaam was. Een tweede unicum voor Zandvoort is het feit dat de restauratie thans zomer en winter
geopend zal zijn. De zorgende vrouwenhand is in de
nieuwe restauratie duidelijk te ontdekken. De inrichting
getuigt daarvan, die danig werd opgeknapt en aantrekkelijk en gezellig werd gemaakt. Het is een restauratie, die
in alle opzichten “Zandvoort waardig” is en ongetwijfeld
bij forens en bezoeker in trek zal geraken. Een keurig
buffet en een modern ingerichte keuken staan er borg
voor, dat onder het moederlijk zorgend beleid van de
nieuwe restauratrice elke bezoeker tevreden en voldaan
deze restauratie, waaraan grote behoefte bestond en die
thans ook behaaglijk is verwarmd, verlaten zal.’
Dit alles leverde zelfs een sigarenband met naam op.
De redacatie is natuurlijk benieuwd naar herinnering,
maar ook naar toenmalig beeldmateriaal. Laat het ons
weten.
Harry Opheikens
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‘De Klink’ koperen gong, die door de
vroegere Santfortse omroepers gebraikt werd om de mense waer te schouwe
as de vissersschepe in zicht kwame.
Dan gonge ze naer het strand waer
de afslag van de garnael en de visch
gehouwe wier. As de klink gong riep
de omroeper altaid: “Al degeen die
scharre en garnael kope wulle, komme
an zee…” (De Wurf)

NedLinX is een dienst van Nederlof, een grafische
onderneming met meer dan 30 jaar ervaring.
Naast drukwerk biedt NedLinX zowel kleine als
grote bedrijven een handige oplossing voor het
gebruiksvriendelijk stroomlijnen van uw logistieke
proces.

:

Drukwerk aanpassen en bestellen is
nog nooit zo makkelijk geweest!

Scan deze code voor een
filmpje over NedLinX
(voorbeeld D-reizen).
Of kijk op:
www.nedlinx.nl/media/
movies/D-reizen.mp4

Klaar voor
de zomer?
Kom langs voor Top

advies

wij bestaan
18 juni
12,5 jaar!
Kom binnen, speel mee met
‘Get the picture’ en maak
kans op mooie prijzen!

juni
Boek op 18 een
en ontvangtie
leuke atten

Hoofddorp
023 - 230 12 31
DR1605@d-reizen.nl

TR_Hoofddorp_Vennep.indd 1

D-reizen.nl
03-05-11 13:29

Jordy Swillens,
Sonja Cappelle,
Natascha Christinakis
Geesterduin 15
0251 511512

D-reizen.nl

Kerkstraat 232
045 - 645 14 51

D-reizen.nl

Drukwerk & promotiematerialen

Efficiëntie

U hoeft slechts één keer een template te
(laten) ontwerpen en vervolgens kan elke
bevoegde gebruiker binnen uw bedrijf zijn
eigen communicatiemiddelen samenstellen
met beeld en tekst.

Heeft u vaste leveranciers en besteld u bij
hen telefonisch? Wij voegen deze producten
toe in onze webshop, zodat u en uw filialen
online kunnen bestellen. Wij zorgen voor de
communicatie met uw vaste leverancier.
Uitproberen?

Als manager hebt u de mogelijkheid om
bestellingen te accorderen voordat de
bestelling definitief is. Na bestelling leveren
wij binnen ca. 3 werkdagen drukwerk van
topkwaliteit.

De voordelen voor u:
•
•
•
•
•
•
•
•

maximale kostenbesparing
één betrouwbare full service partner
online proefcontrole
uniformiteit van uw drukwerk
beeldbank en opslag van bestanden
voorraad-beheer systeem
budget-beheer systeem
zeer gebruiksvriendelijk en toegankelijk systeem

Wilt u NedLinX zelf uitproberen?
Vraag dan gratis een demo account aan en
ontdek wat NedLinX voor uw bedrijf kan
betekenen.

NedLinX van Nederlof; voor al uw eenvoudige tot zeer complexe drukwerk-gerelateerde opdrachten!

